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1. Descrição do Plano
Uma decomposição de um grafo G é uma coleção {H1 , H2 , . . . , Hℓ } de subgrafos de G
tal que {E(H1 ), E(H2 ), . . . , E(Hℓ } é uma partição de E(G). Uma decomposição D é uma
decomposição em caminhos se todo Hi ∈ D é um caminho. Uma decomposição em caminhos D
de um grafo G é mı́nima se, para toda decomposição em caminhos D′ de G, temos que |D| ≤
|D′ |. A cardinalidade de uma decomposição em caminhos mı́nima é chamada de número de
caminho (path number) e é denotada por pn(G). Erdős (veja [7]) questionou qual seria a menor
quantidade de caminhos necessários para se decompor qualquer grafo. Em uma tentativa de
responder esta pergunta, Gallai apresentou a seguinte conjectura (veja [7, 2]).
Conjectura 1 (Gallai, 1968). Se G é um grafo conexo com n vértices, então pn(G) ≤

n
2

.

Essa conjectura foi verificada para diversos casos particulares [7, 8, 6, 3, 1, 4], mas o caso
geral permanece em aberto.
Dizemos que uma decomposição D é uma decomposição em árvores se todo H ∈ D é
uma árvore. Chung [5] demonstrou o seguinte resultado.
Teorema 1 (Chung, 78). Todo grafo simples com n vértices admite uma decomposição em no
 
máximo n2 árvores.
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Note que todo caminho é uma árvore. Logo, esse resultado é um enfraquecimento da
Conjectura 1. Note ainda que podemos pensar em um caminho como sendo uma árvore na
qual o grau máximo é no máximo 2.
Nesse trabalho de mestrado propomos investigar a seguinte pergunta.
Pergunta 1. Para todo grafo conexo com n vértices, existe uma decomposição em árvores D
 
de G tal que |D| ≤ n2 e cada árvore T ∈ D tem grau máximo no máximo 3?
A seguinte pergunta seria um enfraquecimento da anterior, e portanto um bom ponto de
partida para o desenvolvimento deste projeto.
Pergunta 2. Para todo grafo conexo com n vértices, existe uma decomposição em árvores D
 
de G tal que |D| ≤ n2 e cada árvore T ∈ D tem grau máximo limitado superiormente por
uma constante c?
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